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Försäljningsvillkor Service/reparationsarbeten GallerMännen Örebro AB
1: Beställning felsökning
Efter överenskommelse med kund, så åker vi ut till kund och felsöker och ser vad som är fel.
Detta debiteras på löpande räkning med ______:- /timme och tekniker + bilersättning
Önskar kund offert på fortsatt arbete så tar vi fram det, om det är möjligt.
2: Arbetet utförs
Enligt lämnad offert eller på löpande räkning med pris enligt ovan.
Vid löpande räkning debiteras allt matrial som det fanns behov av,
vid offert så finns materialet angivet i offerten.
Frakter av reservdelar tillkommer om det inte finns angivet i offert.
3: Garanti
Garantier på service/reparationsarbeten lämnas ej.

Härmed beställs felsökning:

___________________________

___________________________

Företagsnamn

Underskrift beställare

Faktureringsadresss
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Märkning av fakturan
___________________________
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Priser:
Anges utan moms i våra offerter och ordererkännanden.
Omvänd skattskyldighet kan gälla när vår kund är ett företag som utför byggtjänster.
Transporter:
Transportsätt och speditör bestäms av GallerMännen Örebro AB då vi står för frakten, vi står endast för
frakten då detta anges separat i offerten.
Anges inte frakt i offerten så är den tillkommande och debiteras kund.
Garanti på av oss tillverkade produkter:
Garanti gäller enligt ”Dokument 06;02;04 Garanti STANDARD”
Avhjälpande av garantiåtaganden:
Våra garantiåtaganden utförs Måndag-Fredag mellan kl: 07.00 – 16.00
Vi ansvarar inte för eventuella kostnader eller förlorad försäljning vid icke fungerande produkt.
Vi ansvarar inte för eventuella kostnader för kringarbeten vid reparationsarbeten.
T.e.x.demontering innertak eller annan inredning.
Måttagning.
Om måttagning ingår står det i offerten
Om måttagning inte ingår i vårat åtagande:
Vi emotser gärna ritningar för fastställande av mått eller
så går vi igenom mått över telefon/mail sedan upprättar vi ritningar/måttbeskrivningar
för godkännande.
Om måttagning ingår i vårat åtagande:
Måttagning skall kunna ske vid ett och samma tillfälle på färdig vägg-stålpelare-aluminiumparti.
Om så ej är fallet krävs att beställaren eller av denna utsedd person finns på plats för anvisning av var
färdig vägg-stålpelare-aluminiumparti kommer att placeras i färdigt skick.
Ev storleksförändringar av jalusi/er som uppkommer vid måttagningstillfället prisjusteras.
Tillverkning
Tillverkningspris inkluderar alla moment samt material angivna i offert
för en färdig produkt klar för montering.
Om ej annat har överenskommits placeras motor på höger sida sett från
jalusisidan (man har jalusirullen mot sig).
Montering av produkt
Monteringspris lämnas alltid separat i offerten om detta ingår.
Ingår inte montering tillkommer frakt och emballering.
Vid montering ingår uppmontering av jalusiet ej styrdon.
Monteringsarbeten ska kunna utföras mellan klockan 07.00 och 16.00 vardagar,
montering ska kunna kunna ske från klockan 07.00 och framåt i en följd
annars debiteras väntetid. Om monteringsarbeten ska utföras annan tid står detta i offerten.
Lämnade monteringspriser förutsätter att det finns goda infästningsmöjligheter.
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